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1. Zadání závěrečné práce.
Zadání práce patřilo mezi náročnější, cílem byl návrh a realizace UC platformy v linuxovém
prostředí. Zadáni bylo splněno v plném rozsahu.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval samostatně a systematicky, postup konzultoval a byl velmi kreativní. Přicházel s
vlastními návrhy, po celou dobu vkládal do řešení svou tvořivost a bylo zřejmé, že jej práce na
diplomce baví.

3. Aktivita při dokončování.
Práci dokončil v dostatečném předstihu a její obsah konzultoval.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výstupem DP je funkční systém UC s modulární strukturou a podporou běžně užívaných protokolů.
Diplomant odvedl kus praktické práce, v textové části věnující se popisu implementace popsal vše s
nadhledem na úrovni bloků a jejich funkcí. Práce je věcná, místy působí až příliš stručně, na druhou
stranu není zatížena  vkládáním souvislých bloků kódu či vysvětlováním známých principů. Navržená
aplikace je funkční a splňuje nároky kladené v zadání.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky, ukazuje jednu z možných cest pro řešení UC postavenou na open-
source nástrojích.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
K práci s literaturou nemám připomínky.

7. Souhrnné hodnocení.
Diplomant během řešení práce prokázal praktické znalosti v oblasti počítačových sítí a webových
technologií, výstupem  jeho práce je funkční modulární systém UC, který sám navrhl a realizoval.
Schopnost prezentace výsledků mírně zaostává za jeho dovednostmi, ale jako vedoucí práce oceňuji
jeho praktický přístup k zadáné práci.

8. Otázky k obhajobě.
Hlasový modul v implementaci podporuje Festival i Google TTS. Mohl byste srovnat obě řešení a
rozebrat jejich výhody a nevýhody?
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